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KÉ HOACH 
To chére thi chuan �àu ra Tiéng Anh cho hÍe viên Cao hge n�m 2022 

C�n cu Quy chê d�ào t¡o trinh �Ù th¡c sï ban hành kèm theo Thông tu 

15/2014/TT-BGD �T ngày 15/5/2014 cça BÙ truong BÙ Giáo due và �ào t¡o 
C�n cú vào chuong trinh, kê ho¡ch �ào t¡o trinh �Ù th¡c sï n�m 2021-2022 

cça truong �¡i hÍc su ph¡m TDTT Hà NÙi. 
Nhà truong triën khai ké ho¡ch tó chúc thi chuân dâu ra Tiêng Anh cho hÍc 

viên cao hÍc n�m 2022 nhu sau: 

I. MrC �ÍCH - YÊU cÀU. 
D C 

o TRUON 

DAI HOC SU 1. Muc dích 

- Dánh giá �úng chuàn �§u ra trinh �Ù ngoai ngü (Tiêng Anh) turong dronge DUC THt 
bc 3/6 Khung n�ng luc ngo¡i ngï 6 bc dùng cho ViÇt Nam. 

Tao dieu kiÇn cân và dç �ê hÍc viên cao hÍc các khóa duoc b£o vÇ lun v� 

tôt nghiÇp theo dung quy chê, quy dinh hiÇn hành. 

HAN 

2. Yêu câu 
- Kê ho¡ch phài duge tô chéc ch·t chë, nghiêm túc, d£m bào dúng quy che, 

quy dinh vÁ thi thi chuân dàu ra TiÃng Anh �ôi vói hÍc viên cao hoc. 
Các don vi có liên quan dÃn kê ho¡ch to chéc thi chuân �âu ra Tiêng Anh 

cho hoc viên cao hÍc, nâng cao trách nhiÇm, châp hành nghiêm quy chê, quy dinh, 

dam bào an to£n trong quá trinh tô chéc thuc hiÇn. 

I1DOI TUoNG, NOI DUNG, THÒI GIAN, �IA �IÉM TÓ CHÚC THI 
I. Doi tuyng dy thi: Hoc viên cao hÍc khóa 8, khóa 9 chura dç chuân dâu ra 

Tieng Anh theo quy dinh. 
2. Noi dung thi: 

Tiéng Anh tugng duong bc 3/6 khung n�ng lyc Ngoai Ngï 6 bc dùng cho 

Viet Nam, gôm các ky n�ng: Doc viêl, nghe hiêu, nói. 

3. Thoi gian, dËa diêm tô chúe thi 
Thoi gian thóng báo tó chúc thi: tir ngày 0l/8/2022 

- Thoi gian d�ng ký du thi: të ngày ra thông báo dÃn 15/8/2022 

- Thoi gian ôn thi: tù ngày 16/8/2022 dên 21/8/2022 
- Thoi gian thi: 26/8/2022 

- Công bo két quä thi: 30/8/2022 



- Dja diêm thi: Trung tâm Ngoai ngï, Tin hÍc truong DHSP TDTT Hà NÙi 

I1I. TO CHÚC THrC HI�N 
1. Khoa �ào t¡o sau dai hÍoc 
- Xây dung Kê ho¡ch chéc thi chuân dâu ra ngo¡i ngu (Tiêng Anh) n�m 2022 

cho hoc viên cao hÍc các khóa. 
- Thông báo d�ng ký dy thi tói các hÍc viên, lp danh sách các thí sinh d�ng 

ký du thi; kiêm tra �ôn �ôc quátrinh chuân bË, ôn thi và tô chúc thi. 

Tham muru cho Ban giám hiÇu thành lp hÙi �ông thi và các tiêu ban giúp 

viÇc cho hÙi dông. 
To chúc quán triÇt cho hÍc viên thåc hiÇn nghiêm kê ho¡ch tô chúc thi, däm 

bào dúng quy chê, quy dËnh. 

2. Trung tâm Ngoai ngk, Tin hoc 
- Liên hÇ mua, �·t �ê thi �Ùc lp. 
- Xây dung kê ho¡ch, thoi gian ôn thi cho hÍc viên. 

- Du toán kinh phí cho ký thi. 

- Phói hop vói Khoa �ào t¡o sau d¡i hÍc du ki¿n cán bÙ coi thi, châm thi �£m 

bào dúng quy chê. 
- To chéc châm thi �âm bào �úng quy chê. 

- Chuân bi ca só vât chât dàm b£o cho ký thi ch�t ch�, dúng quy che. 
3. Phong Dam b£o chât lugng và thanh tra 

To chúc công tác thanh tra, giám sát thi theo kê ho�ch và dàm bào theo dung 

AM 
HAOO 

quy che. 

4. Phong Kê ho¡ch tài chính 

Dàm b£o kinh phí nhiÇm vu tô chúc thi theo du trù kinh phí cüa Trung tââm 

Ngoai ngï, Tin hÍc. Kinh phí dàm bão cho nhiÇm vy thi chuân dâu ra ngoai ngï 

cho hoc viên cao hoc láy tir lÇ phí ��ng ký då thi cüa thi sinh. 

Trên dáy là KÃ ho¡ch tô chéc thi chuân �âu ra Tiêng Anh cho hÍc viên cao 

hoc n�m 2022, dê nghË Truong, phó các don vi có liên quan triên khai thre hiÇn 

nghiém túc dám theo dúng quy ché, quy dinh./, 
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